ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
/Правилника за устройството и дейността на звеното „Общинска полиция” – община
Струмяни е приет с решение № 320 от Протокол № 40/21.10.2010г на Общински съвет
Струмяни/

Правилник за устройството и дейността на звеното
„Общинска полиция” – община Струмяни

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.С този правилник се уреждат организацията, дейността и функционалните
задължения на звеното „Общинска полиция” в община Струмяни.
Чл.2.Числеността на звеното „Общинска полиция” се определя с решение на Общински
съвет Струмяни.
Чл.3.Финансирането на звено „Общинска полиция” се осъществява чрез бюджета на
община Струмяни, който се приема от Общински съвет.
Чл.4. Звено „Общинска полиция” осигурява изпълнението на законите, подзаконовите
нормативни актове, решенията на общинския съвет, изпълнява задачи, свързани с опазване на
обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението, и подпомагат
осъществяването на контролната и административно-наказателната дейност на органите на
местното самоуправление в община Струмяни.
Чл.5. Звено „Общинска полиция” при осъществяване на своята дейност се ръководи от
принципите на законност, равнопоставеност, достъпност, отговорност, целесъобразност и
ефективност.
Чл.6. (1) Служителите от общинска полиция изпълняват функционалните си
задължения в униформено облекло и отличителни знаци, утвърдени от кмета на общината.
(2) За изпълнение на конкретна задача служителите от звено „Общинска полиция”
могат да изпълняват функционалните си задължения и в цивилно облекло по разпореждане на
кмета на общината.
Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.7. Звеното "Общинска полиция" се създава по силата на решение на Общински
съвет.
Чл.8. (1) Назначаването и прекратяването на трудовите правоотношения със
служителите от звено „Общинска полиция” се извършва от кмета на общината съгласно КТ
като изискванията към кандидатите отговарят на разпоредбите на ЗМВР, Правилника за
прилагането на Закона за Министерството на вътрешните работи (ППЗМВР) и процедурата по
подбор е съгласно Наредба № IЗ-1009 от 4 юли 2006 г. за условията и реда за постъпване на
държавна служба в МВР.
(2) Служителите от общинска полиция преминават курс за първоначално обучение и
подготовка.
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(3) Дължностната характеристика на служител в звено „Общинска полиция” е
неразделна част от трудовия му договор и се утвърждава от Кмета на общината, в качеството на
работодател.
Чл.9. (1) Общата организация, координацията, ръководството и контролът на звено
„Общинска полиция” се осъществяват от кмета на общината.
(2) Непосредствената организация, координацията, ръководството и контролът на
дейността на служителите от звено „Общинска полиция” се осъществява от лице определено
със заповед на кмета на общината.
Чл.10. За дейността на звено „Общинска полиция” лицето по чл.9, ал.2 изготвя
периодични справки и анализи, които предоставя на кмета на общината. Анализите съдържат
характеристика на оперативната обстановка, показатели за дейността, съпоставени с данните за
съответен предхождащ период, изводи, оценки и насоки за оптимизиране на дейността.
Глава трета.
ПРАВОМОЩИЯ И ДЕЙНОСТИ
Чл. 11. Звено "Общинска полиция" осъществява следните основни дейности:
1. защита на правата и свободите на гражданите, опазване на живота, здравето и
имуществото им;
2. превенция на правонарушенията;
3. опазване на обществения ред на територията на общината;
4. контрол на безопасността на движението и осигуряване на безпрепятствено
движение на градския транспорт;
5. охрана на обекти;
6. контролна и административно-наказателна дейност по спазване на действащото
законодателство и наредбите на общинския съвет;
7. съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при изпълнение на
служебните им задължения, свързани с контрол по спазване на наредбите на общинския съвет,
заповедите и разпорежданията на кмета по въпросите на опазването на обществения ред на
територията на общината;
8. съдействие на Общинския съвет и кметства за прекратяване на самоуправни деяния
след решение на органите на съдебната власт;
9. охрана на мероприятия, провеждани на територията на общината.
Чл.12. (1) При упражняване на дейността служителите от звено "Общинска полиция"
носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.
(2) При изпълнение на възложените им задачи служителите от звено "Общинска
полиция" имат правомощия възложени им от кмета на общината да съставят актове за
нарушение при констатиране нарушаването на наредбите на Общински съвет.
(3) При изпълнение на служебните си задължения служителите от звено "Общинска
полиция" могат да използват лични предпазни и защитни средства.
(4) Служителите от звено "Общинска полиция" имат право да използват физическа
сила и помощни средства - белезници, каучукови и пластмасови палки, когато не е възможно да
изпълнят служебните си задължения по друг начин, като се съобразяват с конкретната
обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на нарушителя.
(5) Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително
предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.
(6) При използване на физическа сила и помощни средства служителите от звено
"Общинска полиция" са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са
насочени.
(7) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно
след постигане целта на приложената мярка.
(8) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на
малолетни лица и бременни жени.
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(9). За всеки случай на задържане, използване на физическа сила или помощни
средства служителя от звено "Общинска полиция" изготвя писмен доклад до ръководителя си,
екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.
Чл.13. Звено „Общинска полиция” изпълнява специфични дейности по:
1. недопускане на нарушения на нощната тишина и спокойствието на гражданите;
2. опазване на вертикалната планировка, като тротоари, тревни площи, парково
обзавеждане и други части от нея;
3. спазване на санитарно-хигиенните изисквания съгласно действащата нормативна
уредба;
4. недопускане на движение и неправилно паркиране в забранени зони на територията
на общината (автобусни пътни ленти, спирки на масовия градски транспорт и др.);
5. изготвяне на становища и предложения за промени в организацията на пътното
движение;
6. улесняване на движението на пътните превозни средства в пикови часове и при
лоши атмосферни условия;
7. недопускане на затваряне и възпрепятстване на пътното движение на улици и части
от тях без издадени разрешения от общината;
8. спазване на забраните за извършване на нерегламентирана дейност на уличните
платна и други уязвими места;
9. недопускане на нерегламентирана търговска дейност;
10. недопускане и пресичане на незаконно строителство, на обособяване на временни
биваци и други постройки на свободни терени, както и други незаконни дейности;
11. спазване на въведени карантинни и ограничителни мерки при възникнали
епидемии, епизоотии и други заразни болести;
12. недопускане на продажба и сервиране на спиртни напитки и тютюневи изделия в
нарушение на действащото законодателство;
13. оказване на съдействие на председателите на домсъветите по спазване
изискванията на Закона за управление на етажната собственост.
Чл. 14. При охрана на обекти звено „Общинска полиция” изпълнява задачи, свързани
със:
1. сигурността на обекта, на лицата в него, прилежащата инфраструктура и опазване
на имуществото;
2. контрол на установения пропускателен режим и обществен ред;
3. безпрепятствено изпълнение на функциите на органите и администрацията, както и
осигуряване на достъп на гражданите до обектите съобразно установения пропускателен
режим;
4. недопускане и предотвратяване на терористични актове.
Чл.15. (1) Звено „Общинска полиция” предприема мерки за осигуряване на
сигурността при провеждане на мероприятия (събрания, митинги, шествия, спортни състезания,
културни, религиозни събития и други разрешени мероприятия), организирани и провеждани
от общината, за което се уведомява съответната ОДМВР.
(2) В случай че звеното "Общинска полиция" не разполага с достатъчно сили и
средства за осигуряване на сигурността на мероприятието, кметът на общината може да поиска
съдействие от ОДМВР по реда на чл. 76, ал. 3 ЗМВР.
Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СТРУКТУРИТЕ НА МВР
Чл.16. При изпълнение на задачите си общинска полиция осъществява взаимодействие със
структурите на МВР.
Чл.17. (1) За взаимодействието между звено „Общинска полиция” и структури на МВР
се изготвя план, който съдържа:
1. цел и задачи на съвместните дейности;
2. период от време и територия на действие;
3. ръководство, сили, средства и разстановка;
4. допълнителни разпоредби за изпълнение на съвместната дейност.
(2) Планът по ал. 1 се актуализира ежегодно.
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(3) При възникнала необходимост, свързана с промяна в оперативната обстановка
(територия на действие, обекти, възложени задачи, численост на служителите, срок на
действие), планът по ал. 1 се актуализира своевременно.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Разпоредбите на Правилника са задължителни за всички служители на звено
"Общинска полиция".
§2. Правилника за устройството и дейността на звено "Общинска полиция" е приет с
решение № 320 от Протокол № 40/21.10.2010г на Общински съвет Струмяни

КИРИЛ УКЕВ
Председател на ОбС

обл. Благоевград, общ.Струмяни, с.Струмяни, тел./факс: 07434/30 60, 31-08,
E-mail: strumyani_obs@abv.bg
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